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n a  L i p n ě  
 

9 / 2020                          23. 2. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel)   

NEDĚLE 

 
23. 2. 2020 

7. neděle v mezidobí 
Za všechny nespravedlivě 

odsouzené a umučené 
oběti bolševického režimu 

v naší vlasti. 
 

7. neděle v mezidobí 
Za všechny nespravedlivě

odsouzené a umučené 
oběti bolševického režimu

v naší vlasti. 
 

7. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Marii 

a Pavla Koňarikovy. 
 

 

Pondělí 
24. 2. 2020 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 
 

25. 2. 2020 

 

 
 

    

19:00 (farní kostel) 17:00 (farní kostel)   

Středa 

 

26. 2. 2020 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Za obrácení hříšníků. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Za obrácení hříšníků. 

 
 

17:00 (kaple na faře)     

Čtvrtek 

 

27. 2. 2020 

Čtvrtek po Popeleční středě 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

   

    

Pátek 
 

28. 2. 2020 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po Popeleční středě 
Za obrácení hříšníků. 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

29. 2. 2020 

   1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Václava Lavičku, 

Miroslava Lavičku 
a za Danu Kvíčalovou. 

 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel)   

NEDĚLE 

 
1. 3. 2020 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + čestného kanovníka 
vldp. P. Michala Tkáče, 
za + Adélu Vaňkovou 

a Annu Panskou. 

 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Vzpomínka na manželku,

maminku, babičku 
a tchýni paní Hildegardu 
Zlámalovou, narozenou 

1. března 1922. 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za obrácení hříšníků. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa sídelní farnosti: 

 
 
 

Římskokatolická farnost Horní Planá 
Náměstí 1 
382 26 Horní Planá 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mobil:   (+420) 604 322 396 

 
 
 
 

E-mail: pater.spacek@seznam.cz 
              farnosti-na-lipne@seznam.cz 

 
 

www:    http://www.farnosti-na-lipne.cz 
 

 

 K udílení svátosti pomazání nemoc-
ných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v
jakýchkoliv jiných záležitostech se můžete
se mnou zkontaktovat telefonicky, E-mailem
anebo mi můžete zanechat vzkaz v návštěvní
knize na oficiálních stránkách našich far-
ností. 
 Budete-li chtít, můžete mne navštívit na
faře v Horní Plané. V tomto případě vás
prosím, abyste si termín setkání se mnou
pro jistotu předem domluvili. 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 St, Čt, Pá – čtvrt hodiny přede mší sv. 
 Ne             – čtvrt hodiny přede mší sv.

Frymburk: 
 St, Ne       – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Světlík: 
 Ne             – ihned po skončení mše sv.

Černá v Pošumaví: 
 So             – čtvrt hodiny přede mší sv.

 



7. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Lv 19, 1-2.17-18) 

2. čtení 
(1 Kor 3, 16-23) 

Evangelium 
(Mt 5, 38-48) 

 
 
 
 
 

 
VZÍT VÁŽNĚ JEŽÍŠŮV PŘÍKAZ LÁSKY K NEPŘÁTELŮM 

 

 Bratři a sestry, již lidé Starého zákona začali tušit, že láska k Bohu musí znamenat i lásku k 
bližnímu. To dosvědčují verše dnešního prvního čtení z knihy Leviticus: „Nemsti se. Neměj nenávist k 

svému bratru. Nechovej zášť proti svým krajanům. Miluj svého bližního!“ Jenomže lid Izraele tento 

příkaz lásky k bližnímu vztahoval jen na své soukmenovce – nikoliv na cizince, členy jiného národa, 

nevěřící pohany. Kdyby se dalo s touto starozákonní formou lásky k bližnímu vystačit, nemusel by přijít 

na svět Kristus Pán. Nebylo by důvodu ke vzniku křesťanství. 

 Pán Ježíš se vší autoritou Božího Syna prohlašuje: Lidé, vaše láska k jedněm nesmí 
znamenat nenávist k druhým! Nebeský Otec miluje i ty, kteří v něho nevěří. Miluje i ty, kteří vás 

pronásledují. Miluje i ty, kteří vás nenávidí. Jako děti nebeského Otce milujte to, co miluje On – milujte 

tedy i své nepřátele a odplácejte jim zlé dobrým. To je největší přelom na cestě člověka za poznáním 

svého „člověčenství“: odpuštění je víc než pomsta. 
 Slova Pána Ježíše o lásce k nepřátelům jsou míněna doopravdy. Platí nejen pro tehdejší 

posluchače Krista Pána, ale i pro dnešní lidi – pro každého z nás. A je-li dnešnímu světu něčeho třeba, 

pak především účinného návodu, jak se vypořádat s nenávistí. A zdaleka nejde jen o nenávist 

mezi rodinami či mezi sousedy, ale dnes jde o nenávist obrovských rozměrů, která sahá přes hranice 

zemí, ras, kontinentů. Proto je víc než kdy jindy zapotřebí vzít vážně Ježíšův příkaz lásky k 
nepřátelům. 
 Řekli bychom, že dnešní lidstvo se nachází ve slepé uličce. Nebo snad že by byl člověk nějaký 

„nevydařený pokus přírody“ určený k vyhynutí? Nikoliv – podle Pána Ježíše se lidstvo nenachází ve 

slepé uličce ani není určeno k vyhynutí. Podle Pána Ježíše je lidstvo dosud ve vývoji, je dosud 
nehotové a nezralé. A cesta dalšího vývoje člověka a lidstva jako celku je cesta nesobecké lásky. 
Čím více bude v nás i ve světě nesobecké lásky, tím méně bude sobectví a nenávisti. 

 Proto učme své děti odmalička, že odplácet zlé zlým znamená vytvářet ošklivé řetězy zla, které 

stále narůstají a jako had mohou obtočit celý život. Proto se my – „velké děti“ – co chodíme do kostela, 

sami učme s velikou houževnatostí důvěřovat v moc úsměvu, v moc utěšujícího a povzbuzujícího slova, 

v moc podané ruky ke smíru, v podání chleba místo kamene. 

 Po pravdě řečeno víme všichni, že tato cesta nebývá vždycky úspěšná, to si musíme přiznat. 

Dobře ze zkušenosti víme, že tato cesta přináší úspěch jen někdy. Avšak odplácet zlo zlem – to 
nepřináší úspěch nikdy! Odplácet zlo zlem nikdy neusmíří a nerozřeší žádné spory mezi lidmi. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Dobře si tedy zapamatujme „Ježíšovu rovnici“ na řešení 

mezilidských vztahů: Čím více bude v nás i ve světě kolem nás lásky, tím méně bude 
nenávisti. Nezapomínejme, že náš nebeský Otec dává svítit slunci na dobré i na zlé. Pojďme se s 

novou chutí učit dokonalosti nebeského Otce!  Amen. 
 

 Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c. 
 



AKTUALITY 
 
 

POPELEČNÍ STŘEDA – ZAČÁTEK DOBY POSTNÍ: 
Ve středu 26. února 2020 vstoupíme do posvátné doby svatopostní, kdy nás církev vybízí k pokání. Tento 

den, zvaný Popeleční středa, je dnem přísného půstu. Postní doba má odlišný charakter než ostatní části 
liturgického roku. Je to doba naší metanoiy, což znamená obrácení, změna smýšlení, činění pokání. Je to doba 
naší vnitřní duchovní obnovy, což by mělo vyvrcholit opravdu dobrou a náročnou předvelikonoční svatou zpovědí. 
Je to doba přípravy na obnovu našich křestních slibů ve vigilii Veliké noci. A konečně je to doba, kdy máme 
rozjímat o umučení našeho Pána Ježíše Krista. 

Při mši svaté na Popeleční středu (po homilii) proběhne svěcení popela a udělování popelce. Na znamení, 
že se chceme skutečně obrátit, budeme všichni označeni na čele posvěceným popelem. Přitom uslyšíme slova 
kněze: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš!“ Právě při označování popelem si máme všichni – jeden 
vedle druhého – uvědomit a přiznat svou hříšnost, aby naše společná příprava na velikonoce přinesla hluboký 
duchovní užitek. 

V NAŠICH FARNOSTECH PROŽIJEME POPELEČNÍ STŘEDU TAKTO: 
 Frymburk: mše sv. s udělováním popelce v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Horní Planá: mše sv. s udělováním popelce v 19 hodin ve farním kostele sv. Markéty 

 

PRAVIDLA PŘÍSNÉHO PŮSTU (POPELEČNÍ STŘEDA): 
půst od masa: netýká se masa studenokrevných živočichů a těch živočichů, kteří žijí ve vodě; zavazuje 

od 14 let 
půst újmy: jen jednou za den se dosyta najíst; zavazuje od 18. do započatého 60. roku 
od povinnosti půstu zprošťuje: nemoc, rekonvalescence, těžká práce (doporučuje se zvolit si jinou 

formu sebezáporu) 
 

MIMOŘÁDNÉ UDĚLOVÁNÍ POPELCE: 
Tam, kde se nebude sloužit mše svatá na Popeleční středu, proběhne hned v úvodu mše svaté svěcení 

popela a mimořádné udělování popelce: 
 Domov důchodců Horní Planá: pátek 28. února 2020 ve 14 hodin v kapli v domově důchodců (pátek po 

Popeleční středě) 
 Černá v Pošumaví: sobota 29. února 2020 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (1. 

neděle postní) 
 Světlík: neděle 1. března 2020 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (1. neděle postní) 

 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY: 
Popeleční středou jsme vstoupili do posvátné doby svatopostní. V této době máme více než kdy jindy 

rozjímat o umučení našeho Pána Ježíše Krista. Proto po celou dobu svatopostní prožíváme pobožnost 
křížové cesty – ať už společně v kostele nebo soukromě doma. 

Společně budeme prožívat pobožnost křížové cesty v našich farnostech vždy přede mší svatou, tak jak je 
uvedeno níže: 

 Horní Planá: čtvrtek 27. února 2020 v 17 hodin v kapli na faře 
 Černá v Pošumaví: sobota 29. února 2020 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 1. března 2020 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 1. března 2020 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


